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TÜRKİYE MART 2014 GÖRÜNÜM
TÜRKİYE 2013 YILINI NASIL GEÇİRDİ?
Mayıs 2013’te Türkiye ikinci yatırım yapılabilir notu almıştı.
2013 yılına olumlu bir başlangıç yapan Türkiye’ye Mayıs ayında ikinci bir not artırımı gelmesi
piyasalarda olumlu beklentileri artırmıştı. Fitch’ten sonra Moody’s 16 Mayıs 2013’te Türkiye’nin kredi notunu ‘Yatırım Yapılabilir’ seviyeye çıkaran ikinci kurum oldu. Not artışının beklentilerin içinde yer alması nedeniyle fiyatlamalar üzerinde çok fazla etkili olmadığını gördük.
1.80-1.83 etrafında işlem gören USD/TRY 16 Mayıs tarihinde en düşük 1.8202 seviyesini gördü. Aynı dönemlerde FED’in varlık alım programında azaltıma gideceği söylentisi ise TL’deki
değerlenmeyi sınırladı.
17-18 Aralık’ta gerçekleştirilen FOMC toplantısında ilk kez aylık 10 milyar USD kesintiye
gidilmesi dolardaki yükseliş hızını artırırken, aynı zamanda 17 Aralık’ta yurtiçinde ciddi bir
siyasi gerilimin başlaması da TL’deki değer kaybını hızlandırdı.
Ağustos-Kasım dönemlerinde 1.93-2.05 etrafında işlem görmekte olan USD/TRY; Kasım
2013’te en yüksek 2.0609 seviyesini gördükten sonra, Aralık’ta 2.1770’e kadar yükseldi. Bundan sonraki süreçte yurtiçindeki siyasi endişeler durulmazken, FED’in Ocak ayında da aylık 10
milyar dolarlık kesintisini devam ettirmesi TL’de rekor kayıplar ile sonuçlandı. Ocak 2013’te
USD/TRY 2.39’a kadar yükseldi (Grafik:1).
Grafik 1: Mayıs 2013 Tarihinden Bugüne USD/TRY - CDS - Tahvil Faizi

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

17.03.2014

Mayıs 2013 Gezi Eylemleri sonrasında
tahvil faizlerinde başlayan yükseliş de
kademeli olarak devam etti.

Grafik 2: 2 ve 10 yıl vadeli tahvil faizi

TL’deki değer kaybının etkisi ve Türkiye’nin
borçlanma araçlarına olan güven kaybı nedeniyle 2 yıl vadeli gösterge tahvil Ocak ayında
11.24, Şubat ayında 11.28, Mart ayında 11.75
seviyesine kadar yükseldi (Grafik:2). Gezi eylemlerinin yanında FOMC’nin QE’den çıkış süreci ve Rusya-Ukrayna gerginliği de Türkiye’nin
tahvil faizlerini etkiledi. Likiditenin tarihinde
görülmüş en düşük seviyelerde olması fiyat
hareketlerini sınırlayan etken oldu.

Bütün bunlar olurken, Merkez Bankası’nın piyasaya döviz satımı dışında farklı yöntemlerle
müdahalede bulunmaması da TL’deki değer kaybını hızlandırmış oldu.
TCMB Para Politikası Kurulu 21 Ocak 2014 tarihindeki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Fakat USD/TRY’nin 27.01.2014 tarihinde 2.3920’ye kadar yükselmesi ile olağanüstü PPK
toplantısı ile faizlerde 550 baz puanlık (reel anlamda 300BP) bir artırım yapıldı. Merkez Bankası kararları gecikmeli de olsa TL’deki değer kaybının bir miktar önüne geçmiş oldu (Grafik:3).
Ocak 2014’te USD/TRY 2.3900 seviyesine kadar yükselirken, TCMB kararları sonrasında aynı
ayın en düşük seviyesi olan 2.1450’yi düşük likidite ve ilk reaksiyon ile gördü. O gün yazdığımız
TCMB raporumuzda USDTRY paritesinin 2.2000-2.2500 bandında yatay seyredeceğini ve seçim
sonrasına kadarda değişiklik beklemediğimizi belirtmiştik.
Grafik 3: USD/TRY vs. Ağırlıklı Fonlama Maliyeti
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Türkiye’de 2013 yılının özellikle ikinci yarısından sonra olumsuz bir görünüm sergileyen yurtiçi piyasalar 2014’te de negatif.
Aralık ayında yurtiçinde başlayan siyasi operasyon dalgasının etkileri hala iç piyasada etkisini
korurken, son dönemde Rusya-Ukrayna gerilimi ve Çin büyüme endişeleri de piyasalara olumsuz yansıyor. Aynı zamanda 30 Mart’ta Türkiye’de yapılacak yerel seçimler de piyasalarda belirsizliği artırıyor.
Özellikle son dönemlerde yolsuzluk soruşturmalarının gündemde yer tutması, siyasi belirsizliği
artırarak seçimlerin önemini artırdı. Maliye Bakanlığı’nın bu seçimleri bir referandum olarak
görmesi ise, neticenin mevcut iktidar partisi tarafından nasıl yorumlanacağını sorusunu belirsizliklerle akla getiriyor.
Merkez Bankası kararları sonrasında USD/TRY’de son dönemlerde düşüş görsek de, önümüzde
seçim döneminin olması nedeniyle bu gevşeme sınırlı kalabilir. Sınırlı kalmasının bir sebebi de
son zamanlarda sıklıkla anılan Çin’in ekonomik problemi ve Rusya gerginliği.
Seçimler sonrasında piyasalar netlik kazanacak mı?
Seçimler sonrasında piyasalarda net bir yön oluşacağından bahsetmek çok doğru olmaz. Aynı
zamanda yerel seçimler bitmiş olsa da, sonrasında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri
de tekrardan gündemde kalmaya devam edecek.
‘’Thelira’’ tarafından yapılan ankete göre; Ak Parti’nin iki büyük şehiri (Ankara ve İstanbul)
kaybetmesi durumunda, Borsa İstanbul için kısa vadeli beklentiler düşüş yönünde yoğunlaşıyor. Bu senaryoda BIST100 için öngörülen düşüş seviyesinin orta noktası 53.950 puan iken,
Dolar/TL’de 2.31’e, faizde %11.5-12 bandına yükseliş bekleniyor.
Ak Parti’nin oylarının güçlü çıkması durumunda ise Borsa İstanbul’da kısa vadede yukarı yönlü
hareket, Dolar/TL’de ve faizde ise düşüş bekleniyor. Bu senaryoda endeks için tahminlerin orta
noktası 67.080 puan olurken, kurdaki düşüş tahminlerinin ortalaması 2.15, faizde ortalama
beklenti %10.95 seviyesinde.
Politik risklerin kısmen ortadan kalkması ile ciddi short pozisyonu olan kurumsal lokaller bu
düşüşü fırsat bilip alım yapabilirler.
JP Morgan’ın 10.03.2014 tarihinde yaptığı açıklamaya göre; JP Morgan Türkiye’de politik
gerilimin Nisan sonuna kadar devam etmesini bekliyor.
Telefon kayıtlarının yayımlanması sonrasında politik gerilimin tekrardan gündemin merkezine
oturduğunu belirten JP Morgan, Ak Parti’nin 30 Mart’taki yerel seçimleri kazanması halinde bir
ralli yaşanabileceğini açıkladı ve Türkiye için tavsiyesini ‘Ağırlığını Artır’ olarak koruduğunu
belirtti.
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TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTU TEHLİKEDE Mİ?
Türkiye’nin şu andaki kredi notları ve görünümleri 3 ana kurum nezdinde (Grafik:4);


Moody’s tarafından verilen kredi notu Baa3 ve görünüm durağan seviyesindedir.



Fitch’in vermiş olduğu not BBB– ve görünüm durağan.



S&P’nin vermiş olduğu kredi notu BB+ ve görünüm negatif seviyesindedir.

Grafik 4: Türkiye’nin Kredi Notları

Türkiye’nin not durumunda en son S&P, 7 Şubat 2014 tarihinde Türkiye’nin kredi görünümünü
durağandan negatife çekerken, ülkenin BB+ olan kredi reyting notunu teyit etti. S&P tarafından yapılan açıklamalarda Türk ekonomisinin büyümesinde sert iniş riskinin artması, siyasi ortamın daha az öngörülebilir hale gelmesine yer verildi.
Cari Açık ve Enflasyon Yumuşak Karnımız...
Ülkemizde son dönemlerdeki siyasi gelişmeler piyasaya olumsuz yansımaktadır. Makro anlamda ülke değerlendirmesi yapıldığında da Türkiye’de özellikle enflasyon ve cari açık konusunda
hedeflerle gerçekleşmeler arasında ciddi farklar yaşanmaktadır. Türk Lirasındaki değer kaybı
enflasyona olumsuz etki yaparken, cari açık hala yüksek seviyelerde seyretmektedir (Grafik:5).
Ocak ayında beklentilerin altında gelerek 64 milyar dolara çekilen yıllıklandırılmış Cari Açık iki
arada bir derede bir rakamdır. Bu veri büyümenin önünü açamayacak kadar düşük, ama aynı
zamanda Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin kabul edebileceği GSYH’nın %3.5’inin çok
üzerindedir. Kurum olarak Mayıs ayı sonunda yıllıklandırılmış Cari Açığın 56 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz.
En son açıklanan rakamlara göre Şubat ayı enflasyonu %7.89 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Gerek baz efekt gerekse vergi artışı ve kur hareketlerinin etkisi ile Mayıs ayına kadar enflasyon
%8.5 seviyelerine ulaşabilir.
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Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini de dikkate alarak 2014 yıl genelinde tekrardan 100
baz puanlık daha faiz artırımına gitmesini beklemekteyiz. Faiz artırımı hem TL’deki değer kaybının önüne geçmek hem de enflasyon hedefine ulaşmak amacıyla yapılmakta.
Fakat ülkemizde faizlerin artırılması banka karlılıklarını olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda
1 Şubat 2014’te yürürlüğe giren yasa ile kredi ve kredi kartı kullanımına getirilen sınırlamalar
da bankacılık sektörünü olumsuz etkileyecektir. Bu gelişmelere piyasa açısından baktığımızda
ise banka karlılıklarındaki düşüş Borsa İstanbul Endeksi’ni olumsuz etkileyebilir.
BIST100 Endeksi’nde ağırlıklı olarak bankacılık hisselerinin ağırlığı göz önüne alındığında
bankalardaki baskı endekse de olumsuz yansıyacaktır.
Fitch’in 13 Mart tarihli Türk Bankacılık Sektörü Raporu’nda bulunan sektörün ılımlı şoklara dayanıklılık ibaresi, sektör ve dolaylı yoldan BIST için her türlü yoruma açık algılanabilir. Gelişmekte olan piyasalardaki algı ve lokal ve küresel politik, jeopolitik gelişmelere bağlı Türkiye’nin
kredi notunun durumu da seçimlerden sonra şekillenecektir.

ATIG YATIRIM TÜRKİYE MAKRO BEKLENTİLERİ
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Grafik 5: TÜRKİYE MAKRO VERİLER
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